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                                      Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                                 PUM w Szczecinie 

                                      Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                                              Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13  

        
Szczecin, dn. 08.04.2014 r. 

Znak sprawy: ZP/220/47/14 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków Dexmedetomidine 
oraz Rocuronii bromidum. 
 

WYJAŚNIENIE NR 2 
 
 W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1  
W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia 
zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 6 ust. 2 projektu umowy 5 dniowego terminu na 
rozpatrzenie reklamacji. 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 2 
Czy w § 7 ust 1 Zamawiający wyrazi zgodę na ustalenie terminu płatności za fakturę liczonego od daty 
wystawienia faktury? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie nr 3  
Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej 
umowy w zakresie zapisów § 10 ust. 1 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedającego, Kupującemu 
przysługują kary umowne w następującej wysokości: 
a) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu Kupującemu zamówionej partii leków lub opóźnienia w 

dostarczeniu leków wolnych od wad w wysokości 0,5% za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
wartości brutto zamówionej lub zareklamowanej partii leków, nie mniej niż 50 zł za każdy dzień 
opóźnienia jednak nie więcej nie więcej niż 10% wartości brutto zamówionej lub 
zareklamowanej partii leków; 

b) w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy z przyczyn, leżących po stronie 
Sprzedawcy bądź rozwiązania umowy przez Kupującego w drodze wypowiedzenia (§ 13 umowy) 
– w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.  

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 

Zamawiający niniejszym pismem nie wprowadził zmian do SIWZ, które wymagają dodatkowego czasu na 
dokonanie zmian w przygotowywanych ofertach. W związku z tym, iż wyjaśnienie zostaje udzielone na 
mniej niż dwa dni przed otwarciem Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:  
- składanie ofert do 11.04.2014 r. do godz. 09.30, 
- otwarcie ofert: 11.04.2014 r. o godz. 10.00. 
Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.  
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sporządzania i składania ofert. 
 

          Z poważaniem 
 
 


